COEX AMAZON - PERU TURER 2018
Vi heter Coex Amazon-Peru og er et lite familiedrevet selskap som styres 100% av det norsk-peruanske
ekteparet Laura og Øyvind Wesseltoft. Vi er spesialister på å skreddersy for små grupper eksotiske økokulturelle rundreiser utenfor allfarvei på innsiden av det litt ukjente Peru i både Andesfjellene og i
Amazonas. Vi tilbyr også individuelt tilrettelagte klassiske standard-turer i Peru. Dette har vi holdt på med
siden 2006.
Coex Amazon kan tilby høy grad av kompetanse, lokal innsikt og nærhet med en dynamisk personlig
service. Laura og Øyvind har bodd i Peru i mer enn 10 år og startet det hele basert på vår lidenskap for
dette landet og for folket som bor i provins-Peru. Alle rundreise-ekspedisjonene er tråkket opp av oss to, og
hele vårt nettverk i Peru er første-hånds direkte underlagt oss. Alle rundreise-ekspedisjonene involverer en
lang kjede av lokalfolk og små kollektivsamfunn og de er krumtappen i vår organisasjon på turene.
Vårt ansvar starter fra ankomst Lima og varer fram til avreise Lima. Det betyr blant annet at våre oppgitte
priser dekker nesten alt fra ankomst Lima til avreise og at flyreisen mellom Norge og Peru er ikke inkludert.
Siden alle våre turer er skreddersydde og individuelt/gruppe tilpasset, så varier også prisen ganske mye i
forhold til type tur, hvor mange dager og hvor stor gruppe. Her presenterer vi våre 5 hovedkategorier:

1. Rundreise-ekspedisjoner utenfor allfarvei over hele Peru

(FYSISK)

Interesse for å reise og komme til nye unike steder og samtidig oppnå tett kontakt med natur og mennesker
som lever tradisjonelt. Dette er rundreise ekspedisjoner for ”eventyrere” i passe god form fra 15 år og
oppover.
Gruppestørrelse: 2 til 8 personer

Alltid med turleder

EXPEDITION «VEIEN TIL AMAZONAS» I NORD-PERU (24 dager)
Dette er ekspedisjonen kjent fra dokumentarserien under samme navn, som gikk på TV2 i januar 2014 med
Øyvind Wesseltoft som ekspedisjonsleder. Det er egentlig to ekspedisjoner i en stor, som Coex Amazon
pionerte fram i 2006. Vi starter i Andesfjellene ved vannskillet mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Fra
Andesfjellbyen Cajamarca starter en lang ferd over tre fjellkjeder og ned mot Amazonas jungelen helt inn til
hjertet av Amazonasjungelen, og som avsluttes i Iquitos, verdens største by uten veiforbindelse. Dette er en
reise tilbake i tid når vi på turens første del med hest skal ta oss over to fjellkjeder og skal bo hos fem
forskjellige isolerte kollektivsamfunn langs Marañon-dalen. En spektakulær hestetur som byr på en unik
vandring i gammel kultur og storslått natur. Deretter legger vi videre østover og ned mot Amazonasjungelen
og inn til eventyrlig vakre Pacaya Samiria med de oversvømmende skoger som ligger rett ved begynnelsen
av den mektige Amazonas-elven. Intakt, uberørt og vilt. Også her skal vi bo hos et kollektivsamfunn og bli
kjent med deres levesett og livsbetingelser.
Detaljert dagsprogram på norsk: 8 sider
Fra-pris per person: USD 4900
EXPEDITION «URUBAMBA» (24 dager)
Dette er en ekspedisjon med store natur- og menneske kontraster. Vi vil berøre de fleste av Perus 84
økosystemer og mikroklimaer – og vi skal oppleve dem med hjelp av alle mulige framkomst-midler. Starter i
Alto Puruz med 5 dagers jungeltrek i høyjungelen sammen med Amazonas-indianere, småfly ned til
lavjungelen der det blir lodge-safari med en annen indianergruppe som vårt vertskap. Fra jungelen med båt
oppover Urubamba-elven kommer vi opp til Andesfjellene der vi skal på 8 dagers vandring på unike Inka-stier
fram til noe mange kaller «det andre Machu Picchu», nemlig Choquequirao. På denne turen skal vi bo og
leve med naturfolk i deres kollektivsamfunn fra alle regionene og blir kjent med deres levesett og
livsbetingelser. Turen avsluttes normalt i Cusco men kan også forlenges med både Machu Picchu og over
Andes høysletta til Titicaca-innsjøen.
Detaljert dagsprogram på norsk: 7 sider
Fra-pris per person: USD 5700

EXPEDITION «TINGANA – PACAYA» (17 dager)
Vi skal nordover til jungelen i nord-Peru. Dette baserer seg på opphold med to ulike jungelsamfunn – et i
høyjungelen og et i lavjungelen. Det er en unik mulighet for å bli veldig godt kjent med Perus nord - Amazonas
jungelens store variasjoner og kontraster. Vi vil komme tett inn på natur og mennesker i både høy- og
lavjungel og bli godt kjent med deres levesett og livsbetingelser. Turen starter med varme kilder i høyjungelen
og leve sammen med Tingana-folket i en amfibieskog, og senere cruise med en folke-elvebåt på en av
Amazonas regnskogens store elver som leder oss direkte til punktet der den majestetiske Rio Amazonas
starter, og senere skal vi videre inn i det eventyrlig vakre og natur-reservatet Pacaya Samiria, hvor vi skal
sammen med Yarina folket oppleve energien fra Amazonas lavjungel.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 3300
EXPEDITION «MARAÑON – TINGANA» (17 dager)
Ekspedisjonen byr på en unik vandring i gammel kultur og storslått natur. Vi reiser inn noen av jordens mest
utilgjengelige og spektakulære fjellandskaper som ligger i nord-Peru. Det er en reise tilbake i tid hvor vi skal
følge en intakt, gammel tradisjonell handelsvei der hest er eneste transportmiddel. Vi skal bo hos 5 ulike
kollektivsamfunn langs Marañon-dalen og vi skal bli kjent med deres levesett og livsbetingelser. Det hele
starter med et bad i Inkakongens varme kilder, og derifra dra videre nordøstover for å komme inn i
Chachapoyanes mektige rike i overgangen mellom fjell og jungel. Omsider når vi den litt bortgjemte men
idylliske fjellbyen Chachapoyas og derifra skal vi med bil ta oss ned til Amazonas høyjungel, hvor vi skal
etterhvert ut i båt på elver for å bo i en amfibieskog med innfødte.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 3300

EXPEDITION «URUBAMBA MED MACHU PICCHU TREK» (22 dager)
Dette er en ekspedisjon med store natur- og menneske kontraster. Vi starter med en reise over den vestlige
Andesfjellkjeden for å dukke ned til høyjungelen på 800 moh. Vi skal bo hos Amazonas-indianere i deres
stamme-samfunn på deres vis. Eventyrlige Machu Picchu skal vi nå fra jungelsiden ved å krysse Perus
Sentraljungel. Det betyr at vi med småfly må tas oss ned til lavjungelen og der skal vi med båt ut på
Urubamba-floden før vi igjen skal opp til høyjungelen og Andesfjellene ved å lose oss opp elven gjennom et
juv som bryter fjellkjeden og skiller lav- og høyjungel. I Andes skal vi gå på unike og ukjente inkastier fra den
siste Inka konges tilfluktsted. Det blir 4 dagers vandring i stor natur med panorama-utsyn som kan ta pusten
fra en. Etter en dag i Inkaenes hellige og hemmelige juvel, Machu Picchu, drar vi videre oppover i Andes mot
den majestetiske fjellbyen Cusco på ca. 3400 moh. Turen avsluttes med en reise over et av verdens høyeste
fjellplatåer – Altiplano, for å komme til Puno og Titicaca-innsjøen hvor vi skal bo med urfolk på de flytende
øyene
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 5100

2. Rundreise-ekspedisjoner utenfor allfarvei over hele Peru

(IKKE FYSISK)

Interesse for å reise og komme til nye unike steder og samtidig oppnå tett kontakt med natur og mennesker
som lever tradisjonelt. Dette er rundreise ekspedisjoner for ”eventyrere” i alle aldre samt for barnefamilier.
Gruppestørrelse: 2 til 8 personer

Alltid med turleder

EXPEDITION «TRIANGEL» (19 dager)
Dette er en internasjonal ekspedisjon som særpreges av store kulturelle og menneskelige kontraster. Etter å
ha vært i Andesfjellene og besøkt Inkaenes hovedstad Cusco og eventyrlige Machu Picchu, skal vi ned til
jomfruelig lavjungel på grensen mellom Peru og Bolivia, bo på en unik lodge et godt stykke inn i et
naturreservat der det aldri har vært menneskeaktivitet, før vi drar mot triangelgrense-punktet i Amazonas
mellom Peru – Brasil – Bolivia. En 30 minutters spasertur kan gi oss et innblikk i tre ulike verdener med tre
ulike folk veldig fjerntliggende fra sine tre lands respektive hovedsteder. Turen går med innenlandsfly til La
Paz i Bolivia og videre til Titicaca – verdens høyeste navigerbare innsjø – både på boliviansk og peruansk
side. Rundreisen avsluttes med fly fra Andes høysletta tilbake til Lima.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 4900
EXPEDITION «URUBAMBA – TITICACA» (18 dager)
Dette er en ekspedisjon med store natur- og menneske kontraster. Vi starter med en reise over den vestlige
Andesfjellkjeden for å dukke ned til høyjungelen på 800 moh. Vi skal bo hos Amazonas-indianere i deres
stamme-samfunn på deres vis. Eventyrlige Machu Picchu skal vi nå fra jungelsiden ved å krysse Perus
Sentraljungel. Det betyr at vi med småfly må tas oss ned til lavjungelen og der skal vi med båt ut på
Urubamba-floden før vi igjen skal opp til høyjungelen og Andesfjellene ved å lose oss opp elven gjennom et
juv som bryter fjellkjeden og skiller lav- og høyjungel. Omsider kommer vi til Machu Picchu og Cusco. Etter en
hel dag i inkaenes hovedstad tar vi turen over et av verdens høyeste fjellplatåer – Altiplano, for å komme til
Puno og Titicaca-innsjøen. Vi skal leve og bo sammen med to etniske Amazonas-indianergrupper og to
forskjellige fjellindianergrupper ved Titicaca-innsjøen.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 4900

EXPEDITION «PACAYA SAMIRIA» (11 dager)
Turen går med rutefly opp til nord-Peru til verdens største by uten veiforbindelse, Iquitos. Allerede dagen etter
gjør vi oss klare til en liten ekspedisjon som skal ta oss langt inn et vidunderlig naturreservat som heter
Pacaya Samiria. Sammen med vår turleder Oscar og vårt vertskap fra kollektivsamfunnet Yarina vil vi fra den
lille byen Nauta med båt dra oppover elven Yanayacu. Etter en lang dag innover i naturreservatet kommer
omsider til kollektivsamfunnet Yarina. Vi er langt langt utenfor allfarvei. Her er ingen veier, ingen butikker,
ingen strøm og ikke mobilt nettverk. Men vi er i gode hender hos vårt vertskap. Hos Yarina skal vi bo i flotte
Bungalower langt inn i tjukkeste jungelen og vi skal nyte jomfruelig flora og fauna med varme, glade og
gjestfrie mennesker, som besitter sanser spesielt tilpasset deres habitat og som er ukjente for oss. Vi skal i
disse dagene bli en del av deres kosmovisjon. Og alt dette med gode senger og flott mat tilberedt av Yarina
damene på vårt jungel-kjøkken. Vi skal til slutt seile tilbake nedover elven Yanayacu mot punktet der den
majestetiske Amazonas-elven starter. Fra Nauta tar vi samme vei med bil for å returnere til Iquitos.
Detaljert dagsprogram på norsk: 4 sider
Fra-pris per person: USD 2000

EXPEDITION «PACAYA – DORADO» (11 dager)
Turen går videre med fly opp til nord-Peru til verdens største by uten veiforbindelse, Iquitos. Herifra skal vi
gjøre en spektakulær flytur med sjøfly over en liten flik av Amazonas-jungelen og lande midt i hjertet av et
vidunderlig naturreservat som heter Pacaya Samiria. Der står vårt vertskap fra kollektivsamfunnet Yarina og
venter på oss og vi vil der starte en fantastisk båttur ned en liten elv som slynger seg nedover jungelen. Vi
skal gjøre flere stopp og campe for overnatte før vi kommer til selve kollektivsamfunnet Yarina. Vi er langt
langt utenfor allfarvei. Her er ingen veier, ingen butikker, ingen strøm og ikke mobilt nettverk. Men vi er i gode
hender hos vårt vertskap. Hos Yarina skal vi bo i flotte Bungalower langt inn i tjukkeste jungelen og vi skal
nyte jomfruelig flora og fauna med varme, glade og gjestfrie mennesker, som besitter sanser spesielt tilpasset
deres habitat og som er ukjente for oss. Vi skal i disse dagene bli en del av deres kosmovisjon. Og alt dette
med gode senger og flott mat tilberedt av Yarina damene på vårt jungel-kjøkken. Vi skal til slutt seile videre
nedover elven Yanayacu mot punktet der den majestetiske Amazonas-elven starter. Med speedbåt på
verdens største elv ankommer vi Iquitos
Detaljert dagsprogram på norsk: 4 sider
Pris per person for gruppe 2 pax: USD 4800 og for gruppe 4 pax: USD 3800
EXPEDITION «URUBAMBA» (14 dager)
Dette er en ekspedisjon med store natur- og menneske kontraster. På kort tid vil vi berøre de fleste av Perus
84 økosystemer og mikroklimaer – og vi skal oppleve dem med hjelp av alle mulige framkomst-midler.
Eventyrlige Machu Picchu skal vi nå fra jungelsiden ved å krysse Perus Sentraljungel. Fra kyst og strand skal
vi opp til Andesfjellene og krysse en fjellkjede på 4818 moh. før vi skal ned til høyjungelen på 800 moh. og
videre ned til lav-jungelen på ca. 350 moh. Når vi skal tilbake opp til høyjungelen og Andesfjellene må vi lose
oss opp elven Urubamba gjennom et juv som bryter fjellkjeden som skiller lav- og høyjungel. Omsider kommer
vi til Machu Picchu og Cusco. Vi skal leve og bo sammen med to etnisk Amazonas-indianergrupper.
Detaljert dagsprogram på norsk: 4 sider
Fra-pris per person: USD 4400

3. Expedition ”pioner eventyreren” i Andesfjellene og Amazonas (FYSISK)
Dette er turer som er fysisk krevende i ekstreme og uberørte naturområder som ligger svært utilgjengelig til.
Deltakerne må være forberedt på vanskelig logistikk, uforutsette variabler og endringer underveis.
Gruppestørrelse: 2 til 6 personer

Alltid med turleder

EXPEDITION «CARAL - KOTOSH» (23 dager)
Amerikas eldste handelsvei over Andesfjellene som binder Stillehavskysten og Amazonas regnskog. En
fantastisk tur som byr på mektig og spektakulær natur samtidig som vi kommer tett på folkeliv fjernt fra
vestlig påvirkning. Dette er en historisk rute som Amerikas eldste sivilisasjoner brukte for over ca. 5000 år
siden. Drøye to uker skal vi sammenhengende oppholde oss mellom 3800 og 5200 moh. Turen deles opp i
tre faser med tre forskjellige hesteteam: Seks dager over den vestlige Andeskjeden der vi bor med små
gjetersamfunn, seks dager over Andes mest spektakulære og ville fjellkjede, som heter Huayhuash og er en
del av den 200 km lange Hvite Fjellkjeden. Noen passoverganger opp mot 5200 moh. Etter hvert kommer vi
ned på østsiden av Andes og inn på Capaq Nan, den legendariske 3000 km lange inkastien som går fra
Cusco i syd til Quito i Ecuador i nord hvor vi går fem dager på inkastiene over flotte pampas før vi
ankommer den lille isolerte landsbyen Jesus, der byttehandel fortsatt er viktigere enn pengeøkonomi. Vi tar
oss til slutt fram til byen Huanuco på grensen mellom Andes og Amazonas.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 5100

EXPEDITION «CANDAMO» (minimum 14 dager)
Dette er en spektakulær Amazonas-tur som starter med nedstigning på sykkel fra et pass på ca. 4600 moh
med utsikt utover Titicaca-innsjøen og som etter hvert går over til rafting ned elvene i Amazonas for å
komme gjennom Candamo reservatet. Denne delen av Amazonas er av biologer ansett for å ha noe av
verdens mest intakte jungel uten menneskelig påvirkning og med kanskje klodens største biologiske
tropiske mangfold. Underveis vil vi campe i telt og hengekøye fram til vi kommer ned til lodge Tambopata
Research Center.Vi ender opp i jungelbyen Puerto Maldonado og vil kunne ta ruteflyet tilbake til Lima.
Periode: månedene juni og juli
For individuell bestilling i samråd med ekspedisjonsleder, Øyvind Wesseltoft.
EXPEDITION “NEVADO HUASCARAN - 6768 moh” (minimum 16 dager)
Dette er en ekspedisjon til et bokstavelig talt himmelsk mektig område av Andesfjellene i Peru. Nevado
Huascaran tårner aller høyest over de 30 seks-tusenmeters toppene som befinner seg i den 240 km lange
«Hvite Fjellkjeden». Denne toppturen til verdens høyeste fjell i tropisk sone er mulig for vanlige folk uten
klatreerfaring men man må være i god fysisk og mental form og man må ha utstyr for isbrevandring. Selve
ekspedisjonen med oppstigning og nedstigning tar seks-dager, men i forkant vil vi trenge minst to toppturer
på lavere fjell for gradvis akklimatisering. Det vil si base i byen Huaraz minimum 10 dager i forkant.
Periode: månedene juni og juli
For individuell bestilling i samråd med ekspedisjonsleder, Øyvind Wesseltoft.

4. Rundreise Syd-Peru – Tradisjonell

(FYSISK)

Dette er turer til de mer kjente turistattraksjonene med god tilgjengelighet til komfort og turist-infrastruktur. Du
ønsker en langsom og personlig reise i et land med veldig annerledes historie, arkitektur, natur og folklore.
Samtidig søker du gode og nære opplevelser som krever bevegelighet og fysiske utfordringer underveis.
Gruppestørrelse: 2 til 8 personer

Engelsktalende stedlig vertskap og lokal guide

AMAZONAS TRC – SALKANTAY TREK - TITICACA INNSJØEN (19 dager)
Dette er turen for den som går med en drøm om å gå inn i en fantastisk tropisk og uberørt jungel og vandre
på Inkastier i Andesfjellene. Direkte fra Lima med fly i sydøstlig retning til en del av Amazonas som
forskerne mener har et av klodens største biologiske mangfold. Vi må langt inn med båt for å komme inn til
den unike og verdensanerkjente lodgen Tambopata Research Center. Deretter går turen videre med fly opp
til Inkaenes hovedstad Cusco for å trekke til fots og på hest på inkastier over passet til det hellige fjellet
Salkantay (6271) fram til eventyrlige Machu Picchu. Det vil skifte mellom 2400 moh og 4300 moh og
underveis på trekket vil vi bevege oss inn i mange forskjellige økosystemer og mikroklimaer - alt fra tropisk
jungel til snøfjell.Turen avsluttes med bil eller buss over de majestetiske Andes høyslettene til Titicacainnsjøen og ut på de flytende sivøyene for å bo med Uros-folket.
Detaljert dagsprogram på norsk: 7 sider
Fra-pris per person: USD 4100
AMAZONAS POSADA – INKATRAIL - TITICACA (16 dager)
Vi inviterer til en tur som omfatter to svært kontrastfulle økosystemer. Direkte fra Lima med fly ned til et av
jordklodens mest artsmangfoldige områder, som er naturreservatet Tambopata i Amazonas regnskog. Her
blir det fire dager med lodge-safari. Deretter går turen videre med fly opp til Inkaenes hovedstad Cusco og
vandring på de legendariske Inkastiene fram til Machu Picchu. Turen avsluttes med bil eller buss over de
majestetiske Andes høyslettene til Titicaca-innsjøen og ut på de flytende sivøyene for å bo med Uros-folket.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 3600

AMAZONAS TRC – INKATRAIL - TITICACA (17 dager)
Dette er turen for den som går med en drøm om å gå inn i en fantastisk tropisk og uberørt jungel og vandre
på Inkastier i Andesfjellene. Direkte fra Lima med fly i sydøstlig retning til en del av Amazonas som
forskerne mener har et av klodens største biologiske mangfold. Vi må langt inn med båt for å komme inn til
den unike og verdens anerkjente lodgen Tambopata Research Center. Deretter går turen videre med fly opp
til Inkaenes hovedstad Cusco og vandring på de legendariske Inkastiene fram til Machu Picchu. Turen
avsluttes med bil eller buss over de majestetiske Andes høyslettene til Titicaca-innsjøen og ut på de
flytende sivøyene for å bo med Uros-folket.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 3900

RUNDTUR SYD-PERU MED INKATRAIL (15 dager)
Etter en full dag i Lima drar vi med fly sørover til en av Sør Amerikas fineste byer; Arequipa – ”den hvite
byen” i Andes, rett foran vulkanen Misti. I dette området av syd-Peru skal vi også inn i verdens dypeste
Canyon hvor det bør være gode muligheter for å spotte condoren i sitt ville habitat. Vi får fin og rolig
akklimatiseringsetappe før vi kommer til verdens høyest beliggende navigerbare innsjø; Titicaca på 3815
moh. Etter en full dag ut på øyene, og en natt på de flytende sivøyene med urfolk-familier, vil vi neste dag få
en vakker reise over Høysletta i Andes og over til inkaenes hovedstad Cusco. Nå er vi godt akklimatisert fo
å gjennomføre fotturen på de legendariske Inkastiene fram til eventyrlige Machu Picchu.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 3400

RUNDTUR SYD-PERU MED AMAZONAS POSADA (18 dager)
Etter en full dag i Lima drar vi med fly sørover til en av Sør Amerikas fineste byer; Arequipa – ”den hvite
byen” i Andes, rett foran vulkanen Misti. I dette området av syd-Peru skal vi også inn i verdens dypeste
Canyon hvor det bør være gode muligheter for å spotte condoren i sitt ville habitat. Vi får fin og rolig
akklimatiseringsetappe før vi kommer til verdens høyest beliggende navigerbare innsjø; Titicaca på 3815
moh. Etter en full dag ut på øyene, og en natt på de flytende sivøyene med urfolk-familier, vil vi neste dag få
en vakker reise over Høysletta i Andes og over til inkaenes hovedstad Cusco. Målet her er å oppleve både
inkaenes hellige dal og eventyrlige Machu Picchu. Fra Cusco blir det en kort flytur over siste fjellkjede ned til
jungelbyen Puerto Maldonado hvor vi skal på Tambopata elva og inn i et reservat for fire dager med lodgesafari i Amazonas.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 3900

RUNDTUR SYD-PERU MED AMAZONAS TRC (20 dager)
Etter en full dag i Lima drar vi med fly sørover til en av Sør Amerikas fineste byer; Arequipa – ”den hvite
byen” i Andes, rett foran vulkanen Misti. I dette området av syd-Peru skal vi også inn i verdens dypeste
Canyon hvor det bør være gode muligheter for å spotte condoren i sitt ville habitat. Vi får fin og rolig
akklimatiseringsetappe før vi kommer til verdens høyest beliggende navigerbare innsjø; Titicaca på 3815
moh. Etter en full dag ut på øyene, og en natt på de flytende sivøyene med urfolk-familier, vil vi neste dag få
en vakker reise over Høysletta i Andes og over til inkaenes hovedstad Cusco. Målet her er å oppleve både
inkaenes hellige dal og eventyrlige Machu Picchu. Fra Cusco blir det en kort flytur over siste fjellkjede ned til
jungelbyen Puerto Maldonado hvor vi skal på lodge-safari langt oppover Tambopata-elven for å komme
frem til den verdenskjente unike Amazonas lodgen og tropiske forskerstasjonen TRC.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 4200

5. Rundreise Syd-Peru – Tradisjonell

(IKKE FYSISK)

Dette er turer til de mer kjente turistattraksjonene med god tilgjengelighet til komfort og turist-infrastruktur. Du
ønsker en langsom og personlig reise i et land med veldig annerledes historie, arkitektur, natur og folklore.
Samtidig søker du gode og nære opplevelser uten altfor mye av fysiske anstrengelser.
Gruppestørrelse: 2 til 8 personer

Engelsktalende stedlig vertskap og lokal guide

SYD-PERU CLASSIC (14 dager)
Pre-inka og Inka-mystikk og store kulturskatter blandet med spektakulær natur og kontakt med lokalfolk i
Andes. Starter med å fly over de magiske Nasca-linjene i ørkensanden langs Stillehavskysten syd for Lima
og deretter med båt ut til naturperlen Islas Ballestas som er et lite Galapagos. Med fly går turen videre til
kolonialbyen Arequipa og til condorens habitat i Colca canyon. Derifra med bil over høysletta til Titicacainnsjøen og de flytende sivøyene. Siste etappe fortsetter videre med bil over den majestetiske Andes
høysletta mot Sør-Amerikas eldste by og Inkaenes hovedstad – Cusco. Selve juvelen kommer til slutt når vi
skal besøke magiske Machu Picchu.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 3500
AMAZONAS POSADA – MACHU PICCHU - TITICACA (14 dager)
Vi inviterer til en tur som omfatter to svært kontrastfulle økosystemer. Direkte fra Lima med fly ned til et av
jordklodens mest artsmangfoldige områder, som er naturreservatet Tambopata i Amazonas regnskog.
Deretter med fly opp til Inkaenes rike i Cusco og magiske Machu Picchu. Deretter går turen med bil eller
buss over de majestetiske høyslettene til Titicaca-innsjøen og de flytende sivøyene.
Detaljert dagsprogram på norsk: 4 sider
Fra-pris per person: USD 3500

MACHU PICCHU og AMAZONAS IQUITOS (16 dager)
Turen går først med fly opp til Cusco og Inkaenes hovedstad i Andesfjellene på ca. 3500 moh. Her skal vi
reise rundt noen dager for å kjenne og oppleve de viktigste historiske stedene og se fantastisk ingeniørkunst
fra inkatiden. Selve juvelen i Andes kommer til slutt når vi skal besøke magiske Machu Picchu. Vi må tilbake
til Lima for å ta flyet opp til nord-Peru og til jungelbyen Iquitos som ligger ved den majestetiske Amazonas
floden. Her starter vår vår lille ekspedisjon der vi med båt skal ta oss langt inn et vidunderlig naturreservat
som heter Pacaya Samiria. Her er ingen veier, ingen butikker, ingen strøm og ikke mobilt nettverk. Men vi er
i gode hender hos vårt vertskap fra kollektivsamfunnet Yarina. Vi skal vi bo i flotte Bungalower langt inn i
tjukkeste jungelen og vi skal nyte jomfruelig flora og fauna med varme, glade og gjestfrie mennesker, som
besitter sanser spesielt tilpasset deres habitat og som er ukjente for oss.
Detaljert dagsprogram på norsk: 4 sider
Fra-pris per person: USD 3500
AMAZONAS TRC – MACHU PICCHU - TITICACA (15 dager)
Dette er turen for den som går med en drøm om å gå inn i en fantastisk tropisk og uberørt jungel og vandre
på Inkastier i Andesfjellene. Direkte fra Lima med fly i sydøstlig retning til en del av Amazonas som
forskerne mener har et av klodens største biologiske mangfold. Vi må langt inn med båt for å komme inn til
den unike og verdens anerkjente lodgen Tambopata Research Center. Deretter går turen videre med fly opp
til Inkaenes hovedstad Cusco hvor vi skal ta oss god tid til å besøke og få oppleve inkaenes fantastiske
byggverk i en symbiose med vidunderlig natur. Øverst troner eventyrlige Machu Picchu. Turen avsluttes
med bil eller buss over de majestetiske Andes høyslettene til Titicaca-innsjøen og ut på de flytende
sivøyene for å bo med Uros-folket.
Detaljert dagsprogram på norsk: 6 sider
Fra-pris per person: USD 3900

SYD-PERU CLASSIC MED LA PAZ (17 dager)
Pre-inka og Inka-mystikk og store kulturskatter blandet med spektakulær natur og kontakt med lokalfolk i
Andes. Starter med å fly over de magiske Nasca-linjene i ørkensanden langs Stillehavskysten syd for Lima
og deretter med båt ut til naturperlen Islas Ballestas som er et lite Galapagos. Med fly går turen videre til
kolonialbyen Arequipa og til condorens habitat i Colca canyon. Derifra med bil over høysletta til Titicacainnsjøen og her gjør vi en loop inn til La Paz i Bolivia og tilbake til Peru langs Titicaca. Etter en natt på de
flytende sivøyene, fortsetter siste etappe videre med bil over den majestetiske Andes høysletta mot SørAmerikas eldste by og Inkaenes hovedstad – Cusco. Selve juvelen kommer til slutt når vi skal besøke
magiske Machu Picchu.
Detaljert dagsprogram på norsk: 5 sider
Fra-pris per person: USD 3800

Ønsker du programmer og drøfte løsninger, ta kontakt med oss i Coex Amazon - Peru
på email: contact@coexamazon.com

Vennlig hilsen,

Laura og Øyvind Wesseltoft
Lima
www.coexamazon.com

